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ACTA
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/46

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Tipus de sessió

Pública

Data

26 de novembre de 2020

Durada

Des de les 10.02 fins a les 10.06 hores

Lloc

Sala de Junta de Govern

Presidida per

Francesc Colome Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Montse Vila Fortuny, 1a tinenta d’alcalde

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, 2n tinent d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí Crusells, 3a tinenta d’alcalde

SÍ

Moisés Torres Enrique, 4t tinent d’alcalde

SÍ

Sònia Tena Belmonte, 5a tinenta d’alcalde

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

El Sr. Alcalde obre la sessió a l’hora indicada, recordant als presents que la següent
proposta sotmesa a deliberació i votació de la Junta de Govern Local és pública, al ser
delegada per l’òrgan plenari.

La secretària comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i dóna
pas a debatre el punt inclòs a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Obres, Serveis i Mobilitat
Expedient 4487/2020. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic
de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de
desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona,
en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A.
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat

Antecedents de fet
1. En data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès va aprovar l’expedient de contractació de la licitació, per
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de gestió del servei públic
de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès. Junt amb l’aprovació de l’expedient es va autoritzar la
despesa corresponent, es van aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques, i es va sotmetre a informació
pública per un termini de 20 dies aquests documents en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB del dia 13 de març de 2014), en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC del dia 13 de març de 2014), així com en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
2. A l’expedient consten les Actes de la Mesa de Contractació del contracte de
gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en les sessions de data 12 de maig
de 2014, 30 de juny de 2014, 15 de juliol de 2014, 1 d’octubre de 2014 i 30
d’octubre de 2014, així com els informes valoratius del documents subjectes a
un judici de valor, signats en data 26 de juny de 2014 i 15 de juliol de 2014.
També consta a l’expedient el recurs presentat per l’empresa licitadora
ELECTRICITAT BOQUET, SL, contra l’acord de la Mesa de Contractació de
data 15 de juliol de 2014.
3. En data 30 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL, per import de
90.000 euros, més IVA, en el P1, per import de 49.586,78 euros, més IVA, en el
P2, i per import de 1.263.471,07 euros, més IVA, així com les millores
(inversions) detallades en aquest acord esmentat.
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4. En data 19 de desembre de 2016 es dicta la Sentència núm. 273/2016, del Jutjat
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm.
8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A., que estima parcialment el recurs
presentat, i que per tant, estableix literalment el següent: “(...) dejando sin efecto
la resolución del contrato de gestión de Servicio Público de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de titularidad municipal del alumbrado
público, de fecha 30 de octubre de 2014, y de conformidad con el suplico de la
demanda, retrotraer las actuaciones para efectuar una corrección de las
puntuaciones económicas ajustadas a los criterios de adjudicación, y dicte
nueva resolución de a favor de UTE SECE – URBASER, desestimando
asimismo la petición complementaria de indemnización de daños y perjuicios”.
5. En data 14 de juny de 2019 es dicta la Sentència núm. 497/2019, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció
cinquena, que desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de
primera instància.
6. En data 17 de setembre de 2020 s’ha dictat providència del Tribunal Suprem
que inadmet a tràmit el recurs de cassació contra la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 497/2019, de data 14 de juny
de 2019.
7. En data 3 de novembre de 2020 s’ha reunit, en acte públic, la Mesa de
Contractació virtual, per tal de procedir a l’adjudicació del contracte de gestió del
servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm.
273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm.
16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) URBASER, S.A.
Els acords de la Mesa, tots ells votats per unanimitat, han estat els següents:
“PRIMER.- Proposar a l’òrgan de contractació l’ADJUDICACIÓ del contracte de
gestió del servei públic de conservació i manteniment de les instal·lacions de
titularitat municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la UTE
SECE-URBASER, S.A. Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, SA, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de
desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en
el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SECE-URBASER, S.A. Y
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA.
SEGON.- ESTABLIR que la duració del contracte serà fins la data de finalització
del contracte establert amb l’actual adjudicatària, tenint en compte el temps
transcorregut del contracte, i que la durada total del mateix, segons s’establia en
el Plec de clàusules administratives particulars que regien aquesta contractació,
és de vuit anys improrrogables.
TERCER.- ESTABLIR que tenint en compte les inversions realitzades per
l’actual adjudicatària ELECTRICITAT BOQUET, S.L., se li continuarà abonant a
aquesta empresa el corresponent import d’acord amb les inversions efectuades.
En aquest sentit, es requereix al departament competent de l’Ajuntament de les

Franqueses del Vallès perquè emeti informe detallant les inversions realitzades
fins al moment per l’actual adjudicatària.
QUART.- ESTABLIR que, d’acord amb el punt tercer anterior, s’adjudica a la
UTE
SECE-URBASER,
S.A.
Y
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. l’esmentat contracte d’acord amb la
proposició econòmica presentada per dita empresa en el SOBRE 3 d’aquesta
licitació.
CINQUÈ.- REMETRE CÒPIA de la present Acta al Jutjat contenciós
administratiu núm. 16 de Barcelona, pel seu coneixement.
SISÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a les licitadores UTE SECE-URBASER,
S.A. Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, i
ELECTRICITAT BOQUET, S.L., així com a la resta d’empreses licitadores que
es varen presentar en el seu dia en aquesta licitació.
SETÈ.- ELEVAR els anteriors acords a l’òrgan de contractació, és a dir, la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a la seva
corresponent aprovació.
VUITÈ.- PUBLICAR els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament”.
8. D’acord amb el punt tercer dels anteriors acords, els Serveis tècnics de l’Àrea
d’Obres, Serveis i Mobilitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, han
emès el corresponent informe, el qual es transcriu literalment a continuació:
“Els tècnics que subscriuen informen que:
1. Que l’empresa Electricitat Boquet, SL, contractista del servei esmentat, va signar
el contracte amb data 1 de desembre de 2014 i per un termini de 8 anys
improrrogables.
2. Que el servei es va adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL, amb subjecció
al plec de clàusules administratives i tècniques, a les millores proposades en el
sobre núm. 2 amb Registre d’Entrada núm. 2014/2357, de data 29 d’abril de
2014, i amb les següents millores i condicions econòmiques:
- P1 Control de funcionament del enllumenat públic: 90.000 € més IVA anuals.
- P2 Altres treballs relacionats amb el servei: import màxim de 49.586,78 € més
IVA anuals.





Descompte partides d’obra 27,75 % (baixa global del 15,00% sobre el
descompte ofertat del 15,00%)
Descompte vehicles i maquinària: 57,50% (baixa global del 15,00% sobre
el descompte ofertat del 50,00%)
Descompte mà d’obra: 19,25% (baixa global del 15,00% sobre el
descompte ofertat del 5,00%)
Descompte materials: 25%: 36,25% (baixa global del 15,00% sobre el

JGL/2020/46 – 26/11/2020 – pàg. 5

descompte ofertat del 25,00%)
P3 Inversions associades al contracte: 1.263.471,07 €, més IVA total
d’inversions (clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques):

-

 Telegestió de tots els quadres d’enllumenat públic del municipi
 Instal·lació de proteccions de sobretensió permanents i transitòries a tots
els quadres.
 Actuacions d'eficiència energètica en tots els punts de llum del municipi:
- Substitució de làmpades
- Substitució d’equips actuals per equips electrònics regulables
 Substitució de totes les lluminàries tipus globus que hi ha als cinc nuclis
urbans del municipi, Corró d'Avall, Bellavista, Llerona, Marata i Corró
d'Amunt per noves de tecnologia LED.
 Canvi massiu de totes les làmpades del municipi.
De conformitat amb la clàusula 8.9 del Plec de Prescripcions Tècniques, el
licitador es va comprometre a realitzar les següents millores:










Millora 1: Substitució del 100 % de làmpades que hi ha a polígons
industrials i a trams de carreteres en sòl no urbanitzable per làmpades
d'halogenurs metàl·lics.
Millora 2: Efectuar el canvi massiu mitjançant substitució del 100 % de
làmpades que hi ha a polígons industrials i a trams de carreteres en sòl no
urbanitzable per làmpades d'halogenurs metàl·lics a executar en un
termini màxim de 15.000 hores de funcionament, a comptar des de la
instal·lació.
Millora 3: reparació defectes actes EIC, màxim 80.000,00 € IVA inclòs.
Millora 4: instal·lació íntegra enllumenat diversos carrers de Corró d’Amunt
i la resta de treballs.
Millora 5: desmuntar quadre enllumenat CM-29 i la resta de treballs.
Millora 6: desmuntar quadre enllumenat CM-8 i la resta de treballs.
Millora 7: il·luminar tram Via Europa i la resta de treballs.
Millora 8: treballs diversos per un import de 80.489,48 €, IVA inclòs.

La mesa de contractació, en la sessió de data 3 de Novembre de 2020, ens
requereixen informe detallant les inversions realitzades fins al moment per l’actual
adjudicatària, i s’informa el següent:
-

Estan efectuades les inversions corresponents a les clàusules 7.1, 7.2, 7.3 i
7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques, resta pendent l’execució dels treballs
associats a la clàusula 7.5 Canvi massiu de làmpades a tot el municipi.

A continuació es descriu la prestació no realitzada i la seva valoració econòmica:
-

-

Es preveu la substitució de totes les làmpades instal·lades al municipi a les
15.000 hores de funcionament per làmpades d'halogenurs metàl·lics. Les
làmpades hauran de complir totes les especificacions de l’apartat 7.3 del
present Plec de Prescripcions Tècniques.
Segons els càlculs realitzats les 15.000 hores de funcionament equivalent
s’assolien en 4,28 anys, això implica que a finals de 2019 era preceptiu
executat el canvi massiu, i no ha estat realitzat.

-

-

S’ha realitzat una valoració econòmica dels treballs i dels materials necessaris
per fer una substitució als 4028 punts no led del municipi, i correspon a una
prestació no executada de 205.677,03 IVA inclòs. (Càlcul realitzat en base a
Oferta d’ELECTRICITAT BOQUET segons l’ANNEX 2 (P2) ALTRES
TREBALLS I OPERACIONS “QUADRE DE PREUS DE PARTIDES D’OBRA
PER TREBALLS RELACIONATS AMB LES INSTAL·LACIONS DE
L’ENLLUMENAT I EL SEU MANTENIMENT” i preus de làmpades indicat per
l’empresa en diversos pressupostos realitzats).
Vinculat al canvi massiu de les làmpades, segons l’apartat 5.9 del Plec de
Prescripcions Tècniques, indica que “Pel que fa a la neteja, aquesta serà
obligatòria quan es faci la substitució de totes les làmpades del municipi i el
canvi massiu segons annex 3 (P3)” Per tant, aquesta tasca, conseqüència de
la no execució del Canvi Massiu de làmpades, resta per efectuar. S’ha
realitzat una valoració econòmica de la prestació no executada en relació a la
neteja de lluminàries segons la taula de la Oferta d’ELECTRICITAT BOQUET
segons l’ANNEX 2 (P2) ALTRES TREBALLS I OPERACIONS “QUADRE DE
PREUS DE PARTIDES D’OBRA PER TREBALLS RELACIONATS AMB LES
INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT I EL SEU MANTENIMENT”.
L’empresa ha deixat de prestar un servei inclòs al contracte per un import de
91.217,66 € IVA inclòs.

De conformitat amb la clàusula 8.9 del Plec de Prescripcions Tècniques, el licitador
es va comprometre a realitzar les següents millores:
-

-

Estan efectuades les millores 1, 2, 4, 5, 6 y 8 corresponents als compromisos
signats pel licitador d’acord amb els models Annex 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 del Plec
de Clàusules Administratives.
La Millora 3 reparació defectes actes EIC, màxim 80.000,00 € IVA inclòs. Esta
executada parcialment. Aquesta millora consisteix en la reparació de defectes
de les actes d’inspecció de l’Entitat d’Inspecció i Control, sense cost per
l’Ajuntament, per un valor de 80.000 € IVA inclòs.
En el mes d’abril de 2016 ja estaven realitzades totes les inspeccions.
En data actual: S’han rebut 14 pressupostos on es valoren les esmenes del
defectes de les actes d’inspecció. (Dels quals s’han executat 12).
L’import executat d’aquesta millora és de 28.303,51 € IVA inclòs dels
80.000,00 € compromesos IVA inclòs. Per tant, quedaria pendent d’executar
un import de 51.696,49 € IVA inclòs.

De conformitat amb la clàusula 5.8 del Plec de Prescripcions Tècniques, el licitador
es estava obligat a realitzar la següent tasca amb càrrec al Control de funcionament
del enllumenat públic (P1):
-

Inspeccions Entitats d’Inspecció i Control (EIC). Derivat del punt anterior, i
atès els defectes de les actes anteriors no estan resolts, tampoc s’han
realitzat les corresponents inspeccions periòdiques per part de EIC. Per la
data d’inici de prestació del contracte, i sent preceptiu que aquestes
instal·lacions una inspecció periòdica cada 5 anys en instal·lacions
d’enllumenat públic ens els 85 quadres d’enllumenat actius. Inclòs segones
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inspeccions preceptives en el moment de l’esmena del seus defectes d’acta
anterior en termini indicat. (Segons l’apartat 5.8 del Plec de Prescripcions
tècniques “El cost corresponent a la contractació d’aquestes inspeccions,
taxes així com el del tècnic del contractista que haurà d’acompanyar a
l’inspector de l’EIC, es trobarà inclòs dins de la quota del servei de
conservació i manteniment”. Es pot estimar, que a un preu unitari de 199,65 €
IVA inclòs per inspecció, l’empresa ha deixat de prestar servei per un import
de 16.970,25 € IVA inclòs.
Segons l’anàlisi realitzat, l’empresa ELECTRICITAT BOQUET S.L. ha deixat de
realitzar inversions pels valors que es detallen a continuació:
-

Canvi massiu de làmpades a tot el municipi: 205.677,03 € IVA inclòs
Neteja de lluminàries associada al canvi massiu: 91.217,66 € IVA inclòs
Reparació de defectes EIC (Millora 3): 51.696,49 € IVA inclòs pendents

Segons l’anàlisi realitzat, l’empresa ELECTRICITAT BOQUET S.L. ha deixat de
prestar servei pel valor que es detalla a continuació:
-

Inspeccions periòdiques no realitzades: 16.970,25 € IVA inclòs.

Segons l’anàlisi realitzat, l’empresa ELECTRICITAT BOQUET S.L. ha deixat de
prestar els serveis següents:
Un import total no executat de 348.591,18 € IVA inclòs, corresponent a Inversions
associades al contracte (P3)
Un import total no executat de 16.970,25 € IVA inclòs, Control de funcionament del
enllumenat públic (P1)
Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge
Cap de l’Àrea i Tècnic de l’Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat”.
Fonaments jurídics
1. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com el reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2. D’acord amb la clàusula IV.-Adjudicació del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la present licitació, s’estableix que l’òrgan de
contractació requerirà al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia
següent a aquell en què va rebre el requeriment, presenti al registre d’entrada de
l’Ajuntament els següents documents:

-

Document acreditatiu d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries.
Document acreditatiu d’estar al corrent de la Seguretat Social.
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de l’efectiva disponibilitat dels mitjans que s’ha
compromès a dedicar o adscriure a l1execució del contracte.
Quan resulti requerida una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran
còpies compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF
assignat i nomenament de representant o apoderat amb poder bastant.

Si en el termini indicat anteriorment no es rep aquesta documentació, l’òrgan de
contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i recavarà la
mateixa documentació del licitador següent per ordre que hagin estat
classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació haurà de signar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació esmentada.
Es notificarà als licitadors i simultàniament es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant
edicte. En tot cas, en la notificació i a l’edicte del BOPB i al DOGC s’indicarà el
termini de formalització del contracte.
AQUEST regidor de l’Àrea d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, en
sessió pública per ser competència delegada del Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR VÀLID L’ACTE DE LICITACIÓ CELEBRAT I ADJUDICAR el
contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat
públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 24 de febrer de 2014, per procediment obert i tramitació
ordinària, el qual es va sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB del dia 13 de març de 2014), en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC del dia 13 de març de 2014), així
com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la
mateixa data, a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A., en compliment de la Sentència núm.
273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16
de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A.
Segon.- ESTABLIR que l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès a la UTE indicada en el punt primer d’aquest acord serà pels imports que
consten a continuació:
(P1) Control de funcionament de l’enllumenat públic: 90.000.-euros, IVA
exclòs /ANUALS.
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(P2) Altres treballs relacionats amb el servei: import màxim de 49.586,78.euros, IVA exclòs /ANUALS.
Els següents conceptes valorats a l’informe dels Serveis Tècnics, els quals es
corresponen a les Inversions associades al contracte (P3) no executades:




Canvi massiu de làmpades a tot el municipi: 205.677,03 € IVA inclòs
Neteja de lluminàries associada al canvi massiu: 91.217,66 € IVA inclòs
Reparació de defectes EIC (Millora 3): 51.696,49 € IVA inclòs pendents

TOTAL: 348.591,18.-euros, IVA inclòs.
Tercer.- ESTABLIR que aquesta Administració abonarà a l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET, SL mitjançant certificació mensual la diferència entre les inversions
realment efectuades per l’import de 1.180.208,82 € IVA inclòs, i les abonades fins 31
d’octubre 2020 per l’import de 1.130.675,00 € IVA inclòs. Per altre banda, aquesta
Administració retindrà l’import corresponent a la prestació de control de funcionament
de l’enllumenat públic (P1) que ha deixat de prestar l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET, SL, per import de 16.970,25.-euros, IVA inclòs, per les inspeccions
periòdiques no realitzades, i que per tant, aquest import es retindrà en les darreres
certificacions mensuals.
Quart.- ESTABLIR que la durada del contracte serà des de l’endemà de l’última
signatura del document contractual i fins el dia 30 de novembre de 2022, data en què
finalitza el termini de vuit anys improrrogables establerts en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la present licitació.
Cinquè.- ALLIBERAR el crèdit corresponent a l’acord d’adjudicació establert per la
Junta de Govern Local en sessió del dia 30 d’octubre de 2014, a favor de l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET, SL, pels imports i aplicacions pressupostàries indicades a
continuació:
ANY 2021
05 1651 21303
05 1651 21001
05 1651 62302

108.900 €
60.000 €
192.000 €

ANY 2022
05 1651 21303
05 1651 21001
05 1651 62302

99.825 €
55.000 €
176.000 €

Sisè.- APLICAR les següents despeses: P1 Control de funcionament del enllumenat
públic per import de 90.000,00.- euros, i 18.900,00.- euros corresponents a l’IVA, es a
dir, un total de 108.900,00.- euros anuals. P2 Altres treballs relacionats amb el servei:
import màxim de 49.586,78.-euros, i 10.413,22.-euros corresponents a l’IVA, es a dir,
un total de 60.000,00.-euros anuals. P3 Inversions associades al contracte per
import de 288.091,88.-euros, IVA inclòs euros i de 60.499,30.-euros corresponents a
l’IVA, és a dir, un total de 348.591,18.- euros (fins a la finalització del contracte), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària que s’indica a continuació, restant condicionada la
despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:

ANY 2021
ELECTRICITAT BOQUET, SL
05 1651 62302

P-3

17.683,82 €

UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE)
- URBASER, S.A.
05 1651 21303
05 1651 21001
05 1651 62302

P-1
P-2
P-3

108.900,00 €
60.000,00 €
173.416,18 €

ANY 2022
UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE)
- URBASER, S.A.
05 1651 21303
05 1651 21001
05 1651 62302

P-1
P-2
P-3

99.825,00 €
55.000,00 €
175.175,00 €

Setè.- APROVAR els drets i taxes per un import de 95,75 euros, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
Vuitè.- PUBLICAR aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Novè.- FACULTAR al regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat tan àmpliament
com en dret sigui possible, per a realitzar les gestions precises i signar els documents
que es requereixin en compliment d’aquests acords, el que inclou expressament la
modificació en la distribució de les aplicacions pressupostàries de les despeses
segons necessitats, així com els tràmits oportuns en relació al retorn de la garantia
definitiva a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL.
Desè.- REQUERIR a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A. per tal que en el termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del corresponent requeriment, per
tal que presenti al registre d’entrada de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès els
següents documents:
-

Document acreditatiu d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries.
Document acreditatiu d’estar al corrent de la Seguretat Social.
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de l’efectiva disponibilitat dels mitjans que s’ha
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Quan resulti requerida una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran
còpies compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF
assignat i nomenament de representant o apoderat amb poder bastant.
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Onzè.- ADVERTIR a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A. que si en el termini de 10 dies hàbils,
a comptar des del dia següent a la recepció del corresponent requeriment, no es rep
la documentació indicada en el punt anterior, l’òrgan de contractació entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i recavarà la mateixa documentació del licitador
següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes, a menys que aquesta
documentació ja es trobi en poder d’aquesta Administració.
Dotzè.- ESTABLIR que la signatura del contracte haurà de ser en els cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació esmentada.
Tretzè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques d’aquest contracte al
Registre de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Catorzè.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona
còpia de la present resolució.
Quinzè- NOTIFICAR els anteriors acords a les empreses que han participat en el
procediment de licitació.

B) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

